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Reeds vroeger ontving ik van deze nieuwe Psychide een Javaansch

exemplaar (mas), dat echter zeer beschadigd was, doch bij de voor-

laatste bezending van Mr. Piepers was een zeer gaaf, misschien

gekweekt mannetje, echter zonder zak, waarnaar ik thans de soort

wensch te beschrijven.

De vlugt is 15 mm. en de bouw, ofschoon merkelijk slanker,

heeft zeer veel overeenkomst met onze Europesche Unicolor Hufn.
,

alleen is de voorrand der voorvleugels gelijkmatig gebogen, hunne

punt iets stomper , daarentegen die der aclitervleugels minder afgerond
;

maar overigens vertoont de vorm der vleugels in het algemeen eene

treffende gelijkenis.

Monddeelen geheel onontwikkeld; het onder en boven even breede,

binnenwaarts afbellende aangezigt, dat tweemaal zoo breed is als

de oogen, grijswit behaard, even als de kop, de thorax, het achterlijf en

de pooten. Sprieten niet langer dan een vierde van den voorrand

der voorvleugels, met van het laatste derde tot de punt vrij snel

doch regelmatig in lengte afnemende, fijn bewimperde baarden, die

op het midden van de schaft ongeveer zoo lang zijn als een derde

van deze. Thorax langwerpig, gewelfd; achteilijf een klein weinig

langer dan de achtervleugels, bijna zoo dun als bij Psyche fusca i.

Vleugels breed en kort, de voorrand der voorvleugels gelijkmatig
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gebogen; de punt breed, afgerond; de achterrand half zoo lang als

de voorrand, iets S(ïhuln, op ader 2 iets ingetrokken, overigens

flaanw gebogen. Binnenrandshoek duidelijk doch stomp; binnenrand

twee derden zoo lang als de voorrand. Achtervleugels even breed

als de voorvleugels, hunne randen allen bijna even lang, de punt

stomp doch duidelijk, de achterrand in het midden stomphoekig,

de staarthoek afgerond. De kleur der boven- en onderzijde is donker

roetbruin, iets glanzig, de bekleeding der vleugels bestaat uit schub-

ben en de korte franje heeft eene bruine wortel- en eene witte

buitenhelft.

Voorvleugels met 12 aderen, de binnenrandsader buitenwaarts ge-

vorkt ; op een derde van den bovensten tak met eene korte, terugloo-

pende spoor. Ader 2—-5 even ver van elkander, uit het laatste

derde van den binnenrand der middencel, 6 en 7 uit de tusschen

haar wortelwaarts gebogen dwarsader, 8 en 9 uit de stompe spits

der middencel, gesteeld, de vleugelpunt omvattende, 10 en 11 in

den voorrand. Middencel door eene gevorkte langsader gedeeld.

Achtervleugels met drie binnenrandsaderen en nog zeven andere.

Middencel gevormd als die der voorvleugels, maar korter en breeder;

ader 2, 3 uit haren binnenrand, 4 uit den staarthoek, 5, 6 uit de

dwarsader, 7 uit de spits der middencel, op de helft door eene bogt

met de mede aldaar gebogene ader 8 verbonden (zie afb.).

Niettegenstaande de overeenkomst in vleugelvorm met onze Unicolor
,

is er dus een tamelijk sterk verschil in het aderbeloop.

De pooten zijn ongeveer allen even lang, dun, ongespoord, bruin,

witgrijs behaard.

Toeban, residentie Rembang (Piepers).

Als aanhangsel op deze beschrijving merk ik nog op, dat Butler,

in de Proc. of the Zoological Society 1877 p. 381 op nieuw eene

Psijcliej van Nieuw-Zeeland, onder den naam Unicolor heeft be-

schreven. Daar Psyche unicolor Hufn. reeds 110 jaren ouder is,

moet Butlers's soort verdoopt worden en sla ik voor de laatste den

naam Butleri voor.


